
ब�तख , रा��पत ि◌ पद
के �लए

�ीन �ो�नन ,

�च� : बे�स ◌ी
ले�वन , �हदं ◌ी:

�वदषूक

रा��पतीपदासाठ� �ीमती बदक
मळू लेखकः �ीन �ो�नन, �च�: बे सी ले!वन,

मराठ�तः #भाकर नानावट&



शेती करणे �ततके सोपे काम नाह&.
रोज सं-याकाळी फाम0र 1ाउनचे कपडे वाळलेले
गवत, घो6याचे केस, 7बयांची टरफले, क8बडीचे !पसं,
धळू , माती, शेण, कॉफ;चे डाग यानी भरलेले
असायचे. =या>या शर&रालास?ाु घाण वास येत
असे.







डकरःु पलंगाखालची जमीन साफ ठेवणे.

गायीः बागेतील साफसफाई

मढ&ःC गोठ�ची साफसफाई

बदकः कचDयाची !वEहेवाट, घास कापणे,
कॉफ; 7बयांचे पडू करणे

या शेतीत सगFयाना काम करावे लागत
असे. #=येकाला काम वाटनू Gदलेले होते.



. 

Gदवस संपEयानंतर या>याकडे ब�घतEयास डकरां>याु अगंावर केस
�चकटलेले असायचे.
गायीं>या पाठ�वर घास आIण मढ&ंचीC पाठ तर धळीनेु माखलेल&
असायची.



आIण बदका>या अगंावर गवत, कॉफ;>या 7बया व पडू
�चकटलेल& असायची.



=यातील एका बदकाला असल& कामं आवडत नKहती.
आपEया अगंावर&ल गवत वा कॉफ;>या 7बया काढणे असEया
कामांचा कंटाळा येत होता.
“हा फॉम0र 1ाउन मनेजरॅ कसा काय झाला?” बदका>या
डोQयात !वचारच� सRु झाले.
आपEया फॉम0वर �नवडणक;चीु जRर& आहे.
मग �तने एक पोSटर �चकटवले.



फाम0र 1ाउनला �नघनू
जायलाच हवे!
उUया या फॉम0वर
�नवडणकू आहे!



दसDयाु Gदवशी फॉम0र 1ाउनला आपEया घरा>या
दरवाVयावर पोSटर लटकवलेले Gदसले.



फाम0>या !वकासासाठ�
या दयाळू

बदकाला आपले
अमEयू मत Uया!



फाम0र 1ाउनला पोSटर वाचनू फार वाईट वाटले. तो शतेाकडे पळतच गेला.

तेथे सगळे #ाणी �नवडणक;साठ�ु मतदार Xहणनू नाव न8दवत होते.



मतदारांसाठ� सचनाू

मतदार
१.फाम0चे रGहवासी असायला हवेत.
२. =यां>याकडे ओळखप� हवे व
३. कमीत कमी =यांची उंची एवढ& हवी. (X)

सव0 उंद&र एक� झाले. व उंची>या अट&ला !वरोध दश0!वला. मग बदकांनी

=यावर फल&ु मारल&.



�नवडणक;>याु Gदवशी #=येक #ाणी �नवडणक;चेु फॉम0
भRन पेट&त टाकत होते.
नंतर मतांची मोजणी केल&. व प]रणाम गो^या>या
_भतंीवर �चकट!वले.



फाम0र 1ाउन -- 6 मत

बदक -- 20 मत



फाम'र (ाउन यांनी मतांची फेरमोजणी कर-याचा आ�ह धरला.

एक मत डकरा>याु पाठ�वर �चकटलेला होता.

नवीन प]रणाम असे होतेः

फाम0र 1ाउनः 6 मत

बदकः 21 मत



मतदारांनी Sप�ट कौल Gदला होता. बदक जाSतीत जाSत वेळ
शतेातच असायची. आता ती फाम0ची इनचाज0 झाल& होती.



शतेातील कामं सोपे न2ह�या.

सकाळ ते सं4याकाळपय5त काम क6न ती थकनू
जायची.

संपण'ू अगंभर गवत, घो<यांचे केस, रोपं, घाण, माती,

धळू , कॉफ>ची पडू लागलेल@ असायची.

“ फाम'ची देखभाल इतक> सोपी नाह@, ” ती �वचार
क6 लागल@.



मला

आपले

अमE
यू

मत
Uया!! मी बदक आहे,राजकारणी नKहे!!

=या रा�ी बदकां>या समथ0कांनी गवन0र>या पदासाठ� बदकाला

उभे केले व #चाराला सhवातु केल&.



बदक, शतेीची कामे फाम0र 1ाउनवर सोपवनू Sवतः>या

�नवडणक;>याु #चारासाठ� बाहेर पडल&.

�तने लहान मो^या
शहरांचा दौरा केला.
लोकांची, #ाiयाची
भेट घेतल&.

बदकाने �नवडणक;>याु मो>या0त,
रल&तॅ भाग घेतला.



बदकाने अनेक Gठकाणी सभा घेतEया.

बदकानी Gदलेल& भाषणं केवळ बदकानाच
कळEया अस=या, इतरांना नाह&.



बदकाला

�नवडनू Uया!

�नवडणक;>याु Gदवशी संपण0ू राVयातील
मतदारानंी मतदान केले. मतावर _शQका
मारला. व मत पेट&त टाकले.



मतमोजणी झाल&.

प]रणाम जाह&र करiयात आले.

_मस गवन0रः २९९,९९९

�ीमती बदकः ३००,०००



गवन0रने फेरमोजणीसाठ� अज0 केला. फेरमोजणी
करiयात आल&. मोजणी करताना दोन मतं ताटाला
�चकटलेले होते.



प]रणाम घो!षत करiयात आले:

_मस गवन0र – 299,999

बदक – 300,002

मतदारांनी आपल& इ>छा Sप�टपणे

जाह&र

केल& होती.

बदकाला �न!व0वाद बहमतु
_मळाEयाची

घोषणा करiयात आल&.



राVय चाल!वणे हे एक कGठण काम होते.

सकाळ ते सं-याकाळपयqत संपण0ू अगंभर तेल-शाईचे डाग, �चकटलेले
टेप, बोटाचे ठसे, लोणी, पनीर व कॉफ;>या डागानी भरत होते.

�तचे नेहमी डोके दखतु होते.

“राVय चालवणे सोपे काम नाह&,” बदक !वचार कR लागल&.



=या रा�ी बदक व �तचे Sटाफ बदकाला रा��पती
करiया>या तयार&ला लागले.

आमला�ू

प]रवत
0नासाठ�

बदक माझी

पसतंी बदकाला!!

बदकाने आमची
अिSमता Gटकवल&!



बदकाने सव0 कामं Sटाफ>या माथी मारल&. आIण �नवडणक;>याु
अ_भयानासाठ� जsयत तयार&�नशी बाहेर पडल&.

ती Sथा�नक लोकांना
भेटत होती.
=यां>याबरोबर जेवण
करत होती. लहान
बाळांचे मकेु घेत होती.

ती �नवडणक;>याु मो>या0त भाग घेत होती.



ती भाषणं देत tफरत होती. परंतु �तचे भाषण
फQत बदकांनाच कळत होते.

ती ट&Kह& शोम-येस?ाु भाग घेवू लागल&. एकदा तर
�तने शोम-ये सQसोफोनॅ वाजवनू धमाल केल&.



�नवडणक;>यु Gदवशी देशातील

मतदाराने मतदान केले.

मत मोजणी झाल&.

CNN >या ट&Kह& चनेलवरॅ

प]रणाम जाह&र करiयात आले.

_मSटर #े_सडटC –
50, 546,165

बदक –
50, 546,170



रा��ा-यzानी

फेरमोजणी करiयास

सां�गतले. १० मतं

उपरा��पती>या

पाठ�वर �चकटलेले

होते.

नवीन प]रणाम असे होतेः

रा��ाचा �नण0य
_मSटर #े_सडटC –
50, 546, 165

बदक –
50, 546, 180

मतदारांनी Dप�ट कौल �दला होता. बदकाने
रा��ा4यGपदाची स�ेू हाती घेतल@.



देशाचा कारभार चाल!वणे
इतके सोपे नKहते.

रोज काम संपEयावर
पण0ू अंग पावडर,
कागदाचे तकडेु , SटेपEस,
सेQय]रट&चेु 7बEले,
कॉफ;चे डाग इ=याद&ने
भरत होते.

�तचे अंग ठणकू लागले,
डोके दखूु लागले.

“देश चालवiयात काह&
मजा नाह&,” बदक
!वचार कR लागले.







एके Gदवशी ती पेपर चाळत होती.
�तची नजर एका छो या जाGहरातीवर

पडल&.

*बदक पाGहजे*
गवत कापणे व कॉफ;ची पावडर करणे
याक]रता.
पवा0नभवू ु नसला तर& चालेल.



उप-रा��पती>या हाती कारभार सोपवनू प}हाु एकदा

बदक शेतावर काम करiयासाठ� �नघाल&.



रोज सं-याकाळी फाम0र 1ाउनचे कपडे वाळलेले गवत,

घो6यांचे केस, 7बया, रोपटे, धळू , माती, �चखल व कॉफ;ची पडू

पडनू घाण झालेले असतं.

आIण बदक....



आ=मकथा _लGहiयात म~न होती.



समा�त


